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Nederland heeft honderd jaar lang een wetge-
ving gekend die gedwongen opneming in een
psychiatrisch ziekenhuis mogelijk maakte,
zowel: ‘... in het belang van de openbare orde, als
in dat van de lijder zelve’ (Krankzinnigenwet
1884). Op basis van dit gecombineerde criterium
konden psychiatrische patiënten kort en voor
langere tijd gedwongen worden opgenomen. In
het eerste geval gebeurt dit met een inbewaring-
stelling (ibs), die maximaal zes weken kan
duren, in het tweede geval met een rechterlijke
machtiging (rm), die in principe voor één jaar
door de burgerlijke rechter wordt afgegeven en
verlengd kan worden met een termijn van tel-
kens één jaar.

Door veranderende maatschappelijke denk-

beelden over vrijheidsbeneming door de over-
heid die niet los gezien kunnen worden van de
misstanden in de Tweede Wereldoorlog, kwam in
1950 het Europese Verdrag voor de Rechten van
de Mens tot stand. Mede onder druk daarvan ver-
anderde de Nederlandse wetgever in 1970 de
regelingen rondom de ibs. Naast invoering van
een tot dan toe niet vereiste toetsing door de
rechter, werd bepaald dat een dergelijke spoed-
opname alleen mag plaatshebben wanneer er
sprake is van gevaar voor de patiënt of zijn omge-
ving.

In 1982 besliste de Hoge Raad dat de langdu-
rige, niet-acute, gedwongen opneming in een
psychiatrisch ziekenhuis alleen dan gedoogd zou
worden, wanneer er sprake zou zijn van gevaar
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achtergrond Sinds 1970 kunnen in Nederland gedwongen, acute opnames in de psychia-
trie alleen plaatsvinden bij gevaar voor de betrokkene zelf en/of zijn omgeving. Het ‘bestwil’-
argument is sinds 1982 ook voor de gedwongen opname met machtiging komen te vervallen en zo
uit de wet verdwenen.
doel In dit onderzoek werd de vraag onderzocht of het onderscheid tussen de twee criteria,
gevaar voor zichzelf en/of de omgeving en bestwil, in de klinische praktijk wel zo makkelijk te
maken is voor een psychiatrische opname.
methode Er werden twee steekproeven van zestig casussen getrokken uit het gegevensbestand
van gedwongen opnames van de Amsterdamse Crisisdienst: een uit het jaar 1970 en een uit het jaar
1985. Ze werden aan een panel van zes psychiaters voorgelegd met de vraag aan te geven of bij elke
casus sprake was van gevaar voor zichzelf of de omgeving, of opname voor eigen bestwil, of een
combinatie van beide.
resultaten Vaak was er sprake van een combinatie van gevaar voor zichzelf en/of de omge-
ving, maar ook opname-indicatie voor eigen bestwil. 
conclusies Hieruit werd geconcludeerd dat deze elementen twee onlosmakelijke onderdelen
vormen van één klinische realiteit.
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voor de patiënt of zijn omgeving (Van Ginneken
1993). Deze rechtspraktijk vond later zijn weer-
slag in de nieuwe krankzinnigenwetgeving, de
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (bopz), die in 1994 in werking
trad. Zo verdween het belang van de behandeling
geheel uit de wet, die daarmee net als twee eeu-
wen geleden een politioneel karakter kreeg. Iets
dergelijks gebeurde ook in bijvoorbeeld de vs

(Shah 1978, 1990). Psychiatrische opnames kon-
den alleen nog gedwongen plaatsvinden bij
gevaar voor de patiënt of zijn omgeving. Alleen
op dit criterium werd door een burgerlijke rech-
ter getoetst. 

Een aantal Nederlandse psychiaters vonden
dit om verschillende redenen een ongelukkige
situatie (Cohen Stuart 1982; Marlet 1982; Mooy
1989). In de onderzoeksliteratuur wordt geen ver-
band gelegd tussen behandeling (van een psy-
chose) en gevaar. Wel is gepubliceerd over de
samenhang tussen floride psychose en geweldda-
dig gedrag (Tardiff 1985; Link e.a. 1992; Fuller
Torrey 1997; Van Panhuis 1997).

In de onderzoeksliteratuur wordt gemeld
dat de kans op een floride psychose afneemt wan-
neer (vroegtijdig) behandeld wordt met antipsy-
chotische medicatie (Crow e.a. 1986; Wyatt 1995;
Loebel e.a. 1992; Louwerens e.a. 1994; Kortmann
1993; Gilbert e.a. 1995). Wanneer men deze twee
onderzoeksbevindingen koppelt, leidt dit tot een
verband tussen bestwil (in de vorm van het
belang van antipsychotische behandeling) en
gevaar, namelijk wanneer bij een floride psycho-
se die (vroegtijdige) behandeling uitblijft. Zo
bezien kan de vraag gesteld worden of gevaar en
bestwil eigenlijk wel van elkaar te scheiden zijn,
zoals in de wetgeving gebeurd is.  Zijn ‘gevaar’ en
‘bestwil’ twee onlosmakelijk met elkaar verbon-
den kanten van één klinische realiteit?

Deze vraag vormde uitgangspunt voor ons
onderzoek. De eerste hypothese was dat de veran-
dering van wetgeving verschillen oplevert ten
aanzien van de zwaarte van het argument
‘gevaar’ of ‘bestwil’ wanneer de perioden van 1970
en 1985 met elkaar worden vergeleken. Dat bij

een gedwongen opname overwegingen van ‘best-
wil’, dus van behandelbelang, en van beheersing
van gevaarsrisico echter niet goed van elkaar te
scheiden zijn, was de tweede hypothese. 

methode

Casusmateriaal Het onderzoek betrof de
beoordeling van een zestigtal casussen. Ze
bestonden uit vignetten: geanonimiseerde passa-
ges uit de geneeskundige verklaringen die des-
tijds ten grondslag lagen aan gedwongen opna-
men met ibs. Beoordeeld werd in het onderzoek
door een panel van zes psychiaters. De opdracht
luidde, aan te geven of men vond dat de opname
plaatshad gehad op basis van gevaar, op basis van
bestwil of op basis van beide.

Gekozen werd voor materiaal dat ten grond-
slag lag aan ibs-beoordelingen omdat in het
geval van de ibs sinds 1970 het gevaarscriterium
de enige grond is waarop de maatregel kan wor-
den opgelegd. Voor de machtiging geldt dit pas
vanaf 1982.

Zo kon een groep patiënten die vóór 1970 in
bewaring was gesteld, vergeleken worden met
een groep uit de tweede helft van de jaren tachtig.
Op die manier kon het tweede deel van de vraag-
stelling – doet in de klinische praktijk de wette-
lijke formulering ertoe – mee in het onderzoek
betrokken worden.

Vignetten De basis voor de vignetten (n = 60)
vormde een selectie uit de geneeskundige verkla-
ringen die tussen 1961 en 1987 waren afgegeven
door de Amsterdamse sociaal-psychiatrische
dienst (Mulder 1992; Van Limbeek & Van Alem
1991). Het betrof verklaringen ten behoeve van
een acute korte opname (ibs). De selectie kwam
tot stand doordat van bijvoorbeeld 240 verklarin-
gen in één jaar de 24e, 48e, 72e, 96e enzovoort
waren opgenomen, bij bijvoorbeeld de 300 ver-
klaringen uit een volgend jaar werden de 30e, 60e,
90e etc. geselecteerd. Aldus leverde ieder jaar tien
casussen. De genoemde zestig casussen werden
geanonimiseerd en van jaartallen ontdaan.
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Eveneens werden alle namen van klinieken uit
het materiaal verwijderd. 

De eerste groep van dertig verklaringen
werd genomen uit de jaren 1967, 1968 en 1969. De
tweede groep van dertig verklaringen stamde uit
de jaren 1985-1987, toen het gevaarscriterium in
Nederland al geruime tijd de enig geldige grond
was voor een gedwongen psychiatrische opname.
Alle argumentaties van medische aard waren uit
de formulieren van de geneeskundige verklarin-
gen gelicht, en in dezelfde schrijfmachineletter
uitgetypt, onder elkaar geplaatst en gebundeld.
De zestig casussen werden gerandomiseerd.

Beoordelaars De beoordelaars waren zes psy-
chiaters. Zij hadden drie ‘subspecialisaties’ en
werden gekozen uit twee generaties. De genera-
ties onderscheidden zich doordat de ‘senioren’,
alle drie achter in de veertig, waren opgeleid in
het ‘bestwiltijdperk’ en de ‘junioren’ in het
‘gevaarstijdperk’. Eén senior-juniorkoppel was
voornamelijk werkzaam in de sociale psychiatrie,
één in de algemene klinische en forensische psy-
chiatrie en één in de klinische psychiatrie en psy-
chotherapie. De drie senioren hadden gemiddeld
twintig jaar ervaring in de algemene psychiatrie
en in het subspecialisme dat zij vertegenwoor-
digden. Ervaringsverschillen werden niet vooraf
getoetst.

Codering van de vignetten Op het vragenfor-
mulier werden de vignetten apart gescoord in die
categorie waarin de casus volgens de beoordelaar
paste. De vijf categorieën waren: gevaar, gevaar
overwegend over bestwil, gevaar en bestwil
gelijk, bestwil overheersend over gevaar, bestwil.

De volgende drie casussen zijn voorbeelden
van beoordeling op grond van uitsluitend gevaar
(a), op een gelijke verhouding van gevaars- en
bestwilargumenten (b) en op uitsluitend best-
wilargumenten (c).

(a) Paranoïde toestand bij schizofrene man
van het paranoïde type. Man van 37 jaar. Patiënt
heeft vervolgings- en benadelingswanen. Hij
zegt een steen tegen de ruit van de sociale dienst

te hebben gegooid om zodoende binnen te
komen en daar een ambtenaar van deze dienst te
vermoorden. Hiervoor had hij een mes gestolen
bij de Hema. Patiënt is oordeels- en kritiekge-
stoord en komt vanuit zijn psychose tot impul-
sief en zeer gevaarlijk handelen. Patiënt is meer-
dere malen gedwongen verpleegd en heeft in ...
een ambtenaar van de sociale dienst vermoord. In
... heeft hij zijn flat opgeblazen.

(b) Paranoïde psychose. Man van 42 jaar.
Patiënt vertoont agressieve spanning met bizarre
bedreigende uitingen: zal Anton Geesink en de
koningin overhoop steken. Depressie met suïci-
de-uitingen, paranoïde psychose (ziekelijke ach-
terdocht), financiële benadelingswaan. Vergifti-
gingsangsten. Geen ziekte-inzicht. Weigert
iedere behandeling. Motorische onrust en rede-
drang. Opname is noodzakelijk omdat patiënt
een bedreiging vormt voor zichzelf en zijn omge-
ving. Het blijft overigens niet alleen bij uitingen.
Hij is moeilijk thuis te houden en legt de vingers
om de hals van zijn vrouw. Patiënt werd niet eer-
der psychiatrisch opgenomen.

(c) Schizofrene stoornis. Man van 26 jaar.
Patiënt is verwaarloosd en ruikt sterk. Hij kleedt
zich uit in de cel en is incoherent. Er is geen con-
tact met hem te krijgen. Patiënt is oordeels- en
kritiekgestoord. Op straat heeft hij over auto’s
gelopen. Patiënt is vele malen opgenomen
geweest, ook vele malen met dwang.

resultaten

Uit tabel 1 valt op te maken dat er in de loop
der tijd een significante verschuiving (chi2 =
34.13; df = 4; p < .0001) in de richting van het
gevaarscriterium als beoordelingsgrondslag
heeft plaatsgevonden ten koste van het bestwil-
criterium. Wettelijke formulering heeft derhalve
invloed op de beoordeling. Dit ligt in de lijn der
verwachtingen omdat na 1982 het bestwilcriteri-
um als beoordelingsgrondslag voor gedwongen
opname in de psychiatrie geheel van het toneel is
verdwenen. Des te opvallender is het dat de
beoordelaars ook voor de casussen uit het midden
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van de jaren tachtig nog in bijna eenderde van de
gevallen bestwil als belangrijkste beoordelings-
criterium of als van gelijk gewicht als gevaar
inschatten. 

Opvallend is ook dat de beoordelaars voor
beide tijdvakken in tweederde van de gevallen
meenden dat zowel gevaar als bestwil redenen
waren om de patiënt gedwongen op te nemen. In
1986 betrof het 62%, in 1970 68% van de casussen.
De hypothese dat bestwil en gevaar moeilijk te
scheiden aspecten van één klinische realiteit zijn,
wordt door deze uitkomst gesteund.

Duidelijke verschillen kwamen naar voren
tussen de senioren en junioren in de keuze van de
beoordelingsgrondslag. De antwoorden van de
senioren werden vergeleken met de antwoorden
van de junioren.

Tabel 2 laat zien dat er een overall verschil
(chi2 = 42.93; df = 4; p < .0001) bestaat in beoorde-
ling tussen senioren en junioren. Tevens laat de

tabel zien dat junioren meer beoordelen op één
aspect (gevaar of bestwil) dan de senioren. Toch
spelen ook volgens de junioren in de helft van de
gevallen (49%) beide factoren een rol. Bij de senio-
ren ligt dit hoger (80%). Mogelijk speelt hierin
mee hoe men geleerd heeft te kijken (naar gevaar
alleen of naar gevaar en bestwil). Mogelijk is het
verschil ook te verklaren uit de werking van
‘ervaring’: hoe vaker men met bepaalde situaties
te maken heeft gehad, hoe meer men geneigd 
is meerdere aspecten ervan te beschouwen.
Mogelijk speelt ook ‘levenservaring’ in algemene
zin een rol.

discussie

Bij de recente bopz-evaluatie is vastgesteld
dat niet voor alle participanten duidelijk is welke
handelingen en gedragingen wél, en welke niet
als ‘gevaarlijk in de zin der wet’ mogen worden
aangemerkt (Hoekstra & Leeuw 1996). Net zo min
als het verhelderend of adequaat is om in het
administratief recht van ‘ziekte of gebrek in de
zin van de wet’ te spreken, is het reëel om bij het
bepalen van een antwoord op de vraag of iemand
gedwongen opgenomen of behandeld dient te
worden uit te gaan van een tevoren vastliggende

tabel 1 Verschillen in grond voor beoordeling bij 

opleggen ibs

Grond voor een ibs 1970 1986 p

n 1 % n 2 %

Gevaar 28 16 56 31 .0023

Gevaar > bestwil 47 26 69 38 .04 

Gevaar = bestwil 39 22 31 17 n.s.

Bestwil > gevaar 36 20 12 7 .001

Bestwil 30 17 12 7 .005

1. 1970: n = 6 x 30 = 180 antwoorden         

2. 1986: n = 6 x 30 = 180 antwoorden

3. Eerst werd het verschil tussen 1970 en 

1986 getoetst met een overall chi-kwadraat:

chi2 = 34.13; df = 4; p < .0001.  Vervolgens 

werden de verschillen tussen de categorieën

op p-waarden getoetst (laatste kolom)

tabel 2  Verschillen in antwoorden tussen junioren

en senioren bij ibs-beoordeling

Ervarenheid 

psychiaters → Senioren Junioren

Grond voor een ibs↓ n % n % p

Gevaar 26 14 58 32 < .0001

Gevaar > bestwil 73 40 43 24 .005

Bestwil = gevaar 42 23 28 16 .09

Bestwil > gevaar 31 17 17 9 .04

Bestwil 8 5 34 19 < .0001

Overall verschil tussen senioren en 

junioren

Chi2 = 42.93; df = 4; p < .0001
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lijst waarin ‘gevaar’ is te vangen. De klinische
realiteit kent meer dimensies dan in een ééndi-
mensionale gevaarslijst kunnen worden vastge-
legd. Dat wordt door dit onderzoek geïllustreerd.

Het onderzoek, hoewel retrospectief en
beperkt van omvang, ondersteunt voorts de stel-
ling dat bij de beoordeling van de noodzaak voor
gedwongen opname (én behandelen) het uitslui-
tend beoordelen op gevaar niet overeenkomt met
de klinische realiteit.

Deze discrepantie tussen beoordelings-
grond en klinische praktijk kan goed de oorzaak
zijn van wat Hanssen & Janssen (1999) benoemen
als ‘overdrijving van gevaar door psychiaters’.
Kritiek op dit onderzoek werd reeds geformu-
leerd door Bakker e.a. (1999): ‘gespeend van klini-
sche relevantie’ en door Raes e.a. (1999): ‘onvolle-
dig’. Hanssen & Janssen verklaren de vaagheid
die zij tegenkwamen in medische verklaringen
ten behoeve van inbewaringstellingen uit
‘schrijven voor een bepaald doel en selecteren en
presenteren van de waarheid op een wijze die het
beoogde doel dient’. Een logischer uitleg, voort-
komend uit de bevindingen van ons onderzoek,
lijkt ons dat deze verklaringen opgesteld moeten
worden binnen een (toetsings)kader dat niet past
bij de praktijk die getoetst moet worden. De ver-
vorming van de werkelijkheid die hieruit voort-
komt, vindt zijn weerslag op het papier in de ver-
klaringen. Wellicht ten overvloede zij vermeld
dat ook wij het belang van rechterlijke toetsing
van inbewaringstellingen onderschrijven (Van
Panhuis 1997). Dit dient dan wel toetsing van de
integrale klinische realiteit van gevaar én bestwil
te zijn.

De wens om dit onderscheid tussen gevaar
en bestwil niet langer te maken bij opname en
vooral ook niet bij gedwongen behandeling van
psychotische patiënten is onder andere naar
voren gebracht door zowel patiëntenverenigin-
gen (Anoikis), ouderverenigingen (Ypsilon) als de
Schizofreniestichting Nederland en de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie bij een ronde-
tafelgesprek voorafgaande aan de bopz-evalu-
atie door de Tweede Kamer.

De wensen van de genoemde verenigingen vin-
den een extra ondersteuning in recente bevin-
dingen over stigmatisering van psychiatrische
patiënten. Phelan & Link (1998) onderzochten de
perceptie door de maatschappij van gevaarlijk-
heid van psychiatrische patiënten. Zij stelden dat
die tussen 1950 en 1996 was toegenomen. Hun
verklaring daarvoor was dat het aannemen van
(alleen) gevaarscriteria, bedoeld om de burger-
rechten van psychiatrische patiënten te bescher-
men, het onbedoelde gevolg heeft gehad van een
toegenomen stigmatisering van psychiatrische
ziekte in de Verenigde Staten. Ondanks alles zijn
de bovengenoemde wensen om gedwongen
behandeling zowel klinisch als ambulant moge-
lijk te maken nog niet in wetswijziging vertaald
en wordt doorgewerkt met een steeds verder
opgerekt en daardoor betekenisloos ‘gevaarscri-
terium’. Waarop is het wachten nog?

v   Met dank aan W. Mulder en G. van Limbeek voor het

beschikbaar stellen van het casusmateriaal en prof. dr. R. Giel voor

zijn bijdrage aan de opzet van het onderzoek.
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summary Assessment of dangerousness and best interest – P. van Panhuis, 
P. Dingemans –

background Compulsory admission in a psychiatric hospital is since 1970 in the
Netherlands in acute conditions only possible when there exists dangerousness for the person him-
self or his surroundings. Since 1982 also in not acute situations the ‘best interest’ of the patient is
not any longer a reason for compulsory admission.
aims This research explored the question of whether dangerousness for oneself and/or the 
environment, and ‘best interest’ can be readily distinguished in clinical reality.
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method Two random samples of 60 cases each from the Amsterdam Crisiscenter database on
compulsory psychiatric admissions were drawn; one from the year 1970 and one from the year 1985.
The cases were introduced to a panel of six psychiatrists. They were asked to rate with regard to
separate presence of dangerousness of the patient for himself and/or his environment, and the 
presence of the patient’s best interest in combination of both best interest and dangerousness.
results The panel members rated the co-occurrence of dangerousness and best interest as 
present more often. 
conclusions According to the authors this means that both dangerousness to oneself
and/or environment, and best interest are inseparable elements of one clinical reality.
[tijdschrift voor psychiatrie 42 (2000) 6,  381-387]
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